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1االختبار   

أكمل العبارات اآلتية من بنك الكلمات: السؤال األول

)متداخلة – استبدادية – متكاملة(

1 حكم العثمانيون مصر بطريقة  ......................... 

2 وجود مصنع لصناعة الطوب داخل البيئة الزراعية يشير إلى أن بيئات مصر ..........................

 اكتـب كلمة )صواب( أمـام العبـارة الصحيحة، وكلمة )خطـأ( أمـام العبارة غير الصحيحة: السؤال الثاني

 )              ( 1 تظهر األراضي الزراعية في منخفض الفيوم على شكل مدرجات واسعة.  

)              ( 2 اعتمد العثمانيون على المصريين في حكم وإدارة األقاليم. 

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثالث  

1 ُهزمت الجيوش المملوكية في معركة .......................... 

)عين جالوت – حطين – مرج دابق – اليرموك(   

2 تولى المماليك حكم البالد عقب انهيار الدولة .......................... 

)الفاطمية – األيوبية – العباسية – األموية(  

3 تبدو دلتا النيل في شكل مثلث كبير تمتد قاعدته على ساحل البحر ..........................  

)األحمر – المتوسط – الميت – األسود(   

أمامك خريطة صماء لمصر اكتب مدلول األرقام اآلتية: السؤال الرابع

1 البيئة   

2 السد  

أجب عما يلي: السؤال الخامس

- ما النتائج المترتبة على: معركة الريدانية 1517م؟
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2االختبار   

أكمل العبارات اآلتية من بنك الكلمات: السؤال األول

)الفقر – المياه الجوفية – نهر النيل(

1 عانت مصر خالل فترة الحكم العثماني من مشكلة  .........................
2 تعتمد الزراعة في الواحات المصرية على .........................

 اكتـب كلمة )صواب( أمـام العبـارة الصحيحة، وكلمة )خطـأ( أمـام العبارة غير الصحيحة: السؤال الثاني

)              ( 1 كانت القسطنطينية عاصمة للدولة البيزنطية.  

 )              ( 2 توجد حدود فاصلة بين البيئات المصرية.   

)              ( 3 تعد ترعة اإلسماعيلية من أهم الترع التي تروي أراضي غرب الدلتا.  

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثالث

1 تقوم الزراعة اعتماًدا على األمطار في منطقة ......................... 

)وادي النيل  – دلتا النيل – الساحل الشمالي – الواحات البحرية(   

2 أحد حكام الدولة العثمانية السلطان  .........................  

)قابوس بن سعيد  – سليم األول  – هيثم بن طارق – حسين كامل(   

أمامك خريطة صماء لمصر اكتب مدلول األرقام اآلتية: السؤال الرابع

1 البيئة   

2 منخفض    

أجب عما يلي: السؤال الخامس

- بم تفسر: تدهور الحياة العلمية والثقافية أثناء الحكم العثماني؟ 
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3 االختبار   

أكمل العبارات اآلتية من بنك الكلمات: السؤال األول 

)الصحراوية – العقلية – الصناعية – آسيا الوسطى( 

1  العثمانيون هم قبائل من ......................... 

2 نحصل عىل السيارات واآلالت من البيئة  ......................... 
3 أهمل الحكم العثماني ملرص العلوم  .........................

 اكتـب كلمة )صواب( أمـام العبـارة الصحيحة، وكلمة )خطـأ( أمـام العبارة غير الصحيحة: السؤال الثاني

)              ( 1 كان الحكم العثماني ملرص عاداًل.  

 )              ( 2 يوجد تكامل بني البيئات املرصية.   

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: السؤال الثالث

1 امتدت الدولة اململوكية فشملت  ......................... 

)بالد املغرب العربي – إيران – بالد رشق أوروبا – اليمن(  

2 إحدى أهم الرتع غرب الدلتا ترعة  ......................... 

)النوبارية  – اإلسماعيلية  – السالم – اإلبراهيمية(   

أمامك خريطة صماء لمصر اكتب مدلول األرقام اآلتية: السؤال الرابع

1 البحر  

2 ترعة    

أجب عما يلي: السؤال الخامس

- بم تفرس: ندرة الحيوانات والنباتات الطبيعية يف البيئة الزراعية؟
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١ إجابة االختبار

السؤال األول:

2 متداخلة.  1 استبدادية. 

السؤال الثاني:

2 خطأ.  1 صواب. 

السؤال الثالث:

3 المتوسط. 2 األيوبية.  1 مرج دابق. 

السؤال الرابع:

2 العالي. 1 الساحلية. 

السؤال الخامس:

- هزيمة المماليك، ودخول العثمانيين القاهرة، وانتهاء دولة المماليك، وأصبحت مصر والية عثمانية.

2 إجابة االختبار

السؤال األول:

2 المياه الجوفية.  1 الفقر. 

السؤال الثاني:

3 خطأ. 2 خطأ.   1 صواب. 

السؤال الثالث:

2 سليم األول. 1 الساحل الشمالي.  

السؤال الرابع:

2 الفيوم. 1 الصحراوية. 

السؤال الخامس:

- بسبب اقتصار التعليم في األزهر الشريف على حفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع وإهمال العلوم العقلية، مثل 

الرياضيات والطبيعة وتدهور الحياة األدبية وتوقف نشاط التأليف. 
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إجابات نماذج االختبارات 

3 إجابة االختبار

السؤال األول:

3 العقلية.  2 الصناعية.   1 آسيا الوسطى. 

السؤال الثاني:

2 صواب.  1 خطأ. 

السؤال الثالث:

2 النوبارية. 1 اليمن. 

السؤال الرابع:

2 بحر يوسف. 1 األحمر. 

السؤال الخامس:

-  يندر النبات الطبيعي بسبب كثافة النشاط الزراعي الذي يمارسه اإلنسان منذ آالف السنين، بينما تندر الحيوانات البرية 

ألنها اتجهت نحو الصحراء. 
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  حُىع انبيئبث ادلصريت -1

 تنوع الموارد الطبيعية -3تنوع مظاهر السطح           -2اتساع مساحة مصر             -1ج 

 تمدنا بالمعادن المختلفة  أمهيت انبيئت انصحراويت ؟ -2

 تمدنا بالثروات المائية أمهيت انبيئت انسبحهيت ؟ -3

  انبيئبث ادلصريت يخكبيهت  أو  أمهيت انخكبيم نبني انبيئبث ادلصريت؟ -4

 ألن كل بيئة تمد البيئة األخرى بما تحتاج إليه من منتجات

 لعدم وجود حدود فاصلة بين البيئات  انبيئبث ادلصريت يخذاخهت ؟ -5

 لسقوط األمطار الشتوية ليبو انسراػت ىف انسبحم انشًبىل ؟ -6

 كثرة المستنقعات -2ارتفاع نسبة الملوحة            -1 سراػت ىف األطراف انشًبنيت نهذنخب ؟ ال جتىد ان -7

 بسبب الزحف العمرانى   ختخفً األراضً انسراػيت ىف انمبهرة ؟ -8

 تكونت عن طريق نهر النيل   حكىٌ انخربت اخلصبت مبُخفض انفيىو ؟ -9

 اله بنهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسفلتص  يؼخرب يُخفض انفيىو خسء يٍ انىادي ؟ -11

 إلستواء سطح الوادى والدلتا سهىنت انسراػت ىف انىادي وانذنخب ؟  -11

 ألن أراضى الفيوم على شكل مدرجات واسعة فتستخدم السواقى لرفع المياة   اسخخذاو انسىالً ىف انفيىو ؟ -12

 لتوصيل مياة النيل لألراضى الزراعية  إلبيت انؼذيذ يٍ يشروػبث انري ىف انبيئت انسراػيت ؟ -13

 خيخهف يُخفض انفيىو ػٍ ببلً ادلُخفضبث انصحراويت  ؟   -14

 تربته طينية خصبة -2يتصل بنهر النيل عن طريق بحر يوسف               -1

 إلبيت انسذود ىف انبيئت انسراػيت ؟  -15

 توفير المياة عند انخفاض المنسوب -2الحماية من الفيضانات                              -1

 لتوصيل مياة النيل لألراضى الزراعية شرق الدلتا إلبيت حرػت اإلمسبػيهيت  ؟ -16

 لتوصيل مياة النيل لألراضى الزراعية غرب الدلتاإلبيت حرػت انُىببريت ؟  -17

 حُذر انُببحبث انطبيؼيت واحليىاَبث انربيت ىف انبيئت انسراػيت ؟  -18

 الطبيعية : بسبب كثافة النشاط الزراعى النباتات

 الحيوانات البرية : ألنها اتجهت إلى الصحراء
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 حُىع انبيئبث ادلصريت -1

 تنوع اإلنتاج اإلقتصادى -2تنوع الثروات الطبيعية               -1ج  

 تنوع البيئات المصرية  إحسبع يسبحت يصر ؟ -2

 أصبحت البيئات المصرية متداخلة صريت ؟ػذو وخىد حذود فبصهت بني انبيئبث ادل -3

 لم يعد هناك حدود فاصلة بين البيئات  حذاخم انبيئبث ادلصريت ؟ -4

 ال تجود الزراعة هناك  ارحفبع َسبت ادلهىحت وكثرة ادلسخُمؼبث ىف مشبل انذنخب ؟ -5

 اختفاء األراضى الزراعية فى القاهرة انسحف انؼًراىن ىف انمبهرة ؟ -6

 خفض انفيىو بُهر انُيم ؟  احصبل يُ -7

 أصبحت تربتة طينية خصبة -2أصبح منخفض الفيوم جزء من الوادى                    -1

 قيام الزراعة بسهولة اسخىاء انسطح ىف انىادي وانذنخب ؟ -8

 إستخدام السواقى فى رى األراضى الزراعية ظهىر أراضً انفيىو ػهً شكم يذرخبث واسؼت ؟ -9

 عدم اإلعتماد على األمطار فى الزراعة إال فى الساحل الشمالى  طبر ىف يصر ؟لهت األي -11

 ندرة النباتات الطبيعية والحيوانات البرية  كثبفت انُشبط انسراػً ىف انبيئت انسراػيت ؟ -11

 

 
 مل حخُىع انبيئبث ادلصريت -1

 بيعية أ ( لم يتنوع اإلنتاج األقتصادى            ب ( لم تتنوع الثروات لط

 أصبحت هناك حدود فاصلة بين البيئات       تمل حخذاخم انبيئبث ادلصري -2

 سهولة الزارعة فى الفيوم –لم تستخدم السواقى فى الفيوم      كبَج أراضً انفيىو يسخىيت انسطح -3

 كبَج أراضً انىادي وانذنخب ػهً شكم يذرخبث -4

 بة الزراعة فى الفيومصعو –استخدام السواقى فى رى األراضى الزراعية 

 أصبحج حربت انىادي وانذنخب ريهيت صفراء -5

 قلة السكان فى الوادى والدلتا –نقص اإلنتاج الزراعى  –عدم جودة التربة 

 تركز السكان فى الوادى         كبَج أراضً انىادي يخسؼت  -6

 

 
 احة مصرتتنوع البيئات المصرية بسبب إتساع مس حُىع انبيئبث ويسبحت يصر : -1
 انبيئت انصُبػيت وانبيئت انسراػيت :  -2

 البيئة الزراعية تتكامل مع البيئة الصناعية –يمكن أن نجد بيئة صناعية داخل البيئة الصناعية 
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 تنوع البيئات أدى لتنوع اإلنتاج اإلقتصادى حُىع انبيئبث ادلصريت واإلَخبج اإللخصبدي  : -3

 الصحراء ............. -1

 الصحراء . ........... -2

 شبت جسيرة ........... -3

 مىخفض ................ -4

 مىطقت زراعيت ............. -5

 دولت ................. -6

 دولت ..................... -7

 .دولت .................. -8

 

 

 ووع السراعت ................... -1

 ووع السراعت ................. -2

 حرعت ....................... -3

 حرعت ...................... -4

 حرعت ................... -5

 ...........حرعت ........ -6

 قىاطر ....... -8السذ ....................  -7

  قىاطر ....... -11قىاطر ..............    -9

 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

8 

7 

10 

9 



 

  4 
 

 ( أيبو انؼببرة غري انصحيحت ، يغ حصىيب اخلطأ خطأ ( أيبو انؼببرة انصحيحت ، وػاليت ) √ضغ ػاليت )  1ش

 البيئة الصحراوية غنية بالغالت الزراعية -1
 البيئة الساحمية بالثروة السمكية  تمدنا-2
 البيئة الصناعية يمكن أن تجدىا داخل البيئة الزراعية  -3
 أدي تنوع البيئات المصرية إلي تنوع الثروات الطبيعية و تنوع اإلنتاج االقتصادي بيا-4
 البيئة الصناعية في حاجة إلي البيئة الزراعية -5
 ح في مصر واحدةطمظاىر الس-6
 المعادن من البيئة الصناعيةنحصل عمي -7
 يمكن أن توجد البيئة الزراعية داخل البيئة الصناعية -8
 تنوع اإلنتاج اإلقتصادى و الثروات الطبيعية كان نتيجة لتنوع البيئات المصرية -9

 تمدنا البيئة الصناعية بما نحتاج إليو من آالت وأدوات -11
 من خصائص البيئات المصرية التكامل -11
 جد حدود فاصمة بين البيئات المصريةتو  -12
 تتكامل البيئات المصرية مع بعضيا -13
 تنوع البيئات المصرية أدى إلى تنوع الثروات الطبيعية -14
 يمكن أن نجد البيئة الزراعية داخل البيئة الصحراوية -15
 تعتمد الزراعةفى الساحل الشمالى عمى مياة األمطار -16
 شرق الدلتا تقع ترعة النوبارية فى -17
 تعتمد الزراعة فى الوادى عمى مياة نير النيل -18
 تكثر النباتات الطبيعية  فى البيئة الزراعية بسبب النشاط الزراعى -19
 منخفض الفيوم تظير فيو األراضى عمى شكل مدرجات -21
 تبدو الدلتا عمى شكل مثمث رأسو فى شمال القاىرة وقاعدتة عمى ساحل البحر المتوسط -21
 الوادى يبدو عمى شكل مربع كبير -22
 تتميز األراضى الزراعية فى منخفض الفيوم بإستوائيا -23
 تبنى السدود عمى النير لتوفير المياة وقت إنخفاض مياة النير -24



 

  5 
 

 تتمثل الخصائص البشرية لمبيئة الزراعية فى النقل والسوق فقط -25
 تقع ترعة اإلسماعيمية غرب الدلتا -26
 أراضى الدلتا بوجود تضاريس مرتفعة بيا تتميز -27
 منخفض الفيوم أقرب المنخفضات الصحراوية لوادى النيل -28
 تجود الزراعة فى األطراف الشمالية لمدلتا -29
 تأخذ دلتا النيل شكل مثمث قاعدتو في الجنوب ورأسو في الشمال-31
 تروي ترعة بحر يوسف المناطق الزراعية في منخفض الفيوم -31
 تقوم البيئة الزراعية الفيضية في دلتا نير النيل-32
 ال تجود الزراعة في األطراف الشمالية لمدلتا -33
 تكثر النباتات الطبيعية في البيئة الزراعية -34
 يقع منخفض الفيوم في شمال شرق وادي النيل-35
 ترتفع نسبة األمالح فى بحيرة قارون بالفيوم -36
 

 برة يٍ انؼببراث اآلحيت اكخب يب حشري إنيه كم ػب 2ش

 ىي المكان الذي نعيش فيو ويضم مظاىر طبيعية ومظاىر حضارية ويتوافر بو مقومات استمرار الحياة -1
 البيئة التي تمدنا بالمحاصيل الزراعية -2
 البيئة التي تمدنا بالثروة السمكية -3
 البيئة التي تمدنا بالمعادن المختمفة -4
 توصيل المياه من النير إلي األراضي الزراعيةقناة مائية يتم حفرىا ل-5
 سيل يتكون من الرواسب الطينية التي يأتي بيا نير النيل من منابعو-6
 حاجز مائي أنشيء بغرض رفع منسوب المياه لنقميا لألراضي مرتفعة المنسوب-7
 بناء ىندسي يبني عمي مجري نير النيل بغرض توفير المياه  -8
 فييا مقومات الزراعة البيئة التى تتوافر -9

 أقرب المنخفضات الصحراوية لوادى النيل -11
 أراضى مستوية عمى جانبى النير نتيجة الرواسب الطينية -11
 الزراعة التى تقوم عمى مياة نير النيل -12
 الزراعة التى تعتمد عمى مياة األمطار -13
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 بحيرة فى منخفض الفيوم  -14
 
 
 

 اآلحيت بكهًبث يُبسبت  أكًم انفراغبث يف انؼببراث 3ش

 ................ ومظاىر ............البيئة تشمل مظاىر ....-1
 ... ، وساحمية ، و................... ، و...........تتنوع البيئات المصرية ما بين بيئة ...-2
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 ......................................................................................  أىمية ترعة بحر يوسف-7
 ............................................. يعد منخفض الفيوم بيئة زراعية رغم وقوعو في الصحراء الغربية -8
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 قيام الزراعة فى الواحات.................................................................................... -14
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 شيت الصف السادس االبتدائي 
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 االقاليم لـ ........................................ اسند العثمانين حكم .5
 س الرجاء الصالحاكتشف ................. طريق رأ .6
 ادى تنوع البيئات المصرية إلى تنوع ................ و ................ .7
 كان .............. نائب السلطان العثماني ومقره القلعة .8
 اعة المطرية بمصر في ..........................توجد الزر .9

 نطية في عهد السلطان ...................تحت القسطنطينة عاصمة الدولة البيزف. 10

امام  ( خطأ) صواب( امام العبارة الصحيحة وكلمة مة )اكتب كل -السؤال الثاني :
  -العبارة الخاطئة:

 ( )    العثماني لمصر نظاماً عادالً  كان نظام الحكم -1
 ( )   اقتصر التعليم علي االزهر الشريف اثناء الحكم العثماني  -2
 ( )      تتشابه مظاهر السطح في مصر -3
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 ( )  تعتمد الزراعة في الساحل الشمالي علي مياه االمطار الشتوية -6
 ( )     تمدنا البيئة الساحلية بالثروة السمكية  -7
 ( )     توجد ترعة االبراهيمية في شرق الدلتا -8
 ( )      بة الواليكان للديوان سلطة مراق -9

 ( )     يوجد تكامل بين البيئات المصرية -10

 

 

 

 

 



 -اختر االجابة الصحيحة من بين القوسيين : -السؤال الثالث:

 نحصل من البيئة الزراعية على .................... -1
 (االالت  –المحاصيل  –االسماك  –) المعادن 

 يقع منخفض الفيوم في ................. من وادي النيل -2
 الغربي (الشمال  –الغربي الجنوب  –الشرق  –) الشمال 

 ................طريق رأس الرجاء الصالح طريق بحري يدور حول قارة  -3
 (استراليا  –اوروبا  –افريقيا  –) اسيا 

 انتصر سليم االول علي المماليك في الشام في معركة ............... -4
 (عكا  –البحرية ديو  –الريدانية  –) مرج دابق 

 .......عة في الدلتا باستثناء االطراف .......تجود الزرا -5
 (الجنوبية  –الغربية  –الشرقية  –) الشمالية 

 -بم تفسر : -السؤال الرابع :

 تنوع البيئات -1
.............................................................................................. 

 ازدهار دولة المماليك -2
.............................................................................................. 

 رغبة العثمانيين في السيطرة على مصر  -3
.............................................................................................. 

 يعتبر منخفض الفيوم بيئة زراعية فيضية رغم وقوعه في الصحراء -4
.............................................................................................. 

 ندرة الحيوانات و النباتات الطبيعية في البيئة الزاعية -5
............................................................................................. 

 مماليك في معركتي مرج دابق والريدانيةهزيمة ال -6
.............................................................................................. 

 تدهور االقتصاد المصري في العصر العثماني  -7
.............................................................................................. 

 التجود الزراعة في االطراف الشمالية للدلتا -8
................................................................................................ 

 
 
 
 
 



 -امامك خريطة صماء اكتب مدلول االرقام : -السؤال الخامس :

 البحر.................. -1
 البحر................... -2
 فرع .................... -3
 منخفض ............... -4
 السد ..................... -5
 قناطر ..................... -6
 ..............ترعة ........ -7
 1 قناطر ...................... -8
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 (1الصف السادس  أجب عن األسئلة   امتحان )
 :السؤال األول:اكتب مدلول كل رقم

 ....................... ...........منطقة زراعية   -1
 ............... .......................................فرع  -2
 .................. .....................................فرع  -3
 ................ ...................................بحيرة  -4
 .............. .......................................قناة  -5
 ............... ..........................شبه جزيرة  -6
 ................ ............................الصحراء  -7
 ................................... .........الصحراء  -8

 جابة الصحيحة مما بين القوسين اختر اإل :الثانيالسؤال 
 ............   ...............................................................................................من محافظات وادي النيل  (1)

 المنيا ( –الغربية  –) الشرقية                                                    
 ........... ...............................................................................أقرب المنخفضات لوادي النيل هو ( 2)

 ( القطارة  –الفيوم  –) الريان                                                  
 ....... .......................................................تأخذ الدلتا شكل مثلث رأسه شمال مدينة  (3)

 قنا ( –اإلسكندرية  – القاهرة)                                                      
 ......... .................................................................أقرب المنخفضات لوادي النيل هو  (4)

 القطارة (  –الفيوم  –) الريان                                                       
 ...........   ................................من المناطق التي تقوم فيها الزراعة على مياه األمطار( 5)

  الدلتا( –الساحل الشمالي  – الفيوم)                                              

 



 

 الجمل أمام( ×) أوعالمة( √ضع عالمة ) : الثالثالسؤال 
 )        (  الدلتا على شكل مثلث كبير تمتد قاعدته على ساحل البحر األحمر. -1
 (   )                             يقع منخفض الفيوم شمال غرب وادي النيل.  -2
 )        (                     تم شق ترعة اإلسماعيلية شرق الدلتا.          -3
 )        (                          لتاتقل الزراعة فى األطراف الشمالية للد -4

   أكمل  الجمل اآلتية :الرابعالسؤال 
 . .....................................................................كان نظام الحكم العثماني نظاما  -1
 . ...............................................................................اكتشف البرتغاليون طريق  -2
 . ........................................................................اقتصر التعليم في األزهر على  -3
 في إدارة البالد لخبرتهم بمصر. ....................................استعان العثمانيون  بـ  -4
 

 : اكتب ما تدل عليه العبارةالخامسالسؤال    
 .عثمان بن أرطغرل هاسيا تُنسب إلى مؤسسقبائل من آ -1

                                                     (...............................................) 
  .  األمراءواسطة التجار اشتراهم غلمان تم جلبهم ب -2

                                                     (...............................................) 
 .لضباط والموظفين وكبار العلماءيتكون من كبار ا -3

                                                     (...............................................) 
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